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Het zal je niet zijn ontgaan dat ter bestrijding van het

Wat houden de FEDERALE maatregelen in?

coronavirus een heel aantal initiatieven worden genomen. De

Tot en met 3 april 2020 zijn volgende maatregelen van

Nationale Veiligheidsraad beslist over alle te nemen maat-

kracht:

regelen. Met deze folder willen wij duidelijkheid scheppen over

 Scholen fungeren enkel als noodopvang voor ouders

de impact voor de inwoners van de gemeente Galmaarden.

die geen alternatieven hebben voor de opvang van hun

Het Lokaal Bestuur Galmaarden volgt alle beslissingen op de

kinderen.

voet en neemt ook een aantal bijkomende maatregelen die we

 Alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore,

hier verduidelijken.

enz.) worden geannuleerd.
 Cafés en restaurants zijn gesloten. Thuisbezorging en

Samen tegen het coronavirus

drive-in zijn toegestaan.

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te

 Handelszaken zijn in het weekend gesloten, uitgezon-

vertragen, nam de Nationale Veiligheidsraad op donderdag

derd voedingszaken en apotheken, deze blijven gewoon

12 maart enkele drastische maatregelen. De federale fase

open. Hamsteren is niet nodig.

van het rampenplan is afgekondigd: dat wil zeggen dat de

 Het openbaar vervoer dient te worden beperkt tot de

federale regering de coördinatie van alle maatregelen in

strikt noodzakelijke verplaatsingen.

handen neemt. Deze maatregelen gingen in op vrijdag 13

 Ziekenhuizen schorten niet-dringende consultaties,

maart 2020 om 00.00 uur en gelden zeker al tot en met

onderzoeken en ingrepen op. Ze beperken het bezoek tot

vrijdag 3 april 2020.

een minimum.

Voorlopig is preventie het enige wapen in de strijd tegen

MEER INFO

het nieuwe coronavirus. Door deze maatregelen kunnen

Meer details over de toepassing van de verschillende

we echt levens redden. We danken je dan ook voor je

maatregelen zijn terug te vinden op de referentiesite:

begrip. Laat ons samen zorgzaam zijn.

www.info-coronavirus.be/nl.

Het Lokaal Bestuur Galmaarden opent een speciaal
corona-infonummer: 054 89 04 41 (alle weekdagen
beschikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur,
uitgezonderd vrijdagnamiddag) én beschikt over een nieuw
en tijdelijk e-mailadres corona@galmaarden.be, waar
iedereen met al zijn vragen terecht kan.
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Wat betekent dit voor Galmaarden?

de activiteiten-stop zijn afgelast de kans te geven om hun
evenementen op een later tijdstip te laten doorgaan. Dit

Gemeentelijke dienstverlening

wordt eind mei opnieuw geëvalueerd.

Het gemeentehuis blijft open volgens de normale
openingsuren. We vragen uitdrukkelijk om niet-dringende

Aangezien alle evenementen worden afgelast, geldt dit

bezoeken uit te stellen tot na 3 april 2020 om de risico’s te

ook voor volgende gemeentelijke evenementen: Kaffee

beperken. Uiteraard kunnen onze diensten je steeds via

Matinee (26 maart), dorpsrestaurant (7 april), turnen voor

telefoon of mail verder helpen.

50-plussers (elke maandag t.e.m. de paasvakantie).

 Dienst burgerzaken:

Burgerlijke huwelijken: kunnen doorgaan maar het aan-

bevolking@galmaarden.be • 054 89 04 15

tal toeschouwers moet tot het strikt noodzakelijke beperkt

 Dienst openbare werken:

blijven. Aan de aanwezigen wordt ook gevraagd om de

openbare-werken@galmaarden.be • 054 89 04 20

nodige afstand te bewaren en de preventieve maatregelen

 Milieudienst:

te respecteren en waar mogelijk generaties van elkaar te

milieu@galmaarden.be • 054 89 04 30

scheiden.

 Dienst ruimtelijke ordening:
stedenbouw@galmaarden.be • 054 89 04 30

Gemeentelijke basisscholen (GBS Galmaarden,
GBS Tollembeek, GBS Vollezele, GBS Herhout)

Sociale dienstverlening

Alle lessen worden geschorst, de kinderen krijgen geen les.

Sociaal Huis

We raden iedereen aan om de kinderen maximaal in hun

Het Sociaal Huis werkt voornamelijk op afspraak. Mensen

thuisomgeving te houden, dit om het contact tussen een

kunnen zich aanmelden aan het Sociaal Huis, maar enkel

(eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet

dringende/noodzakelijke bezoeken worden toegelaten.

besmette personen te vermijden. De federale maatregelen

Ook hier blijven de diensten via telefoon of mail

leggen ons echter op nood-opvang te organiseren voor de

beschikbaar.

kleuters en leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang

 Sociale dienstverlening:

kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen

sociaalhuis@galmaarden.be • 054 89 04 70

worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvan-

Thuisdiensten

gen door hun grootouders of door personen die behoren

De poetsdienst aan huis wordt voorlopig opgeschort.

tot de risicogroepen. Via de school zullen kinderen herha-

Klanten uit onze kwetsbare doelgroep zullen wekelijks

lingsleerstof ontvangen.

telefonisch door onze diensten gecontacteerd worden

Deze maatregel duurt voorlopig tot en met 3 april 2020.

met als doel het sociaal contact te verzekeren en eventuele dringende poetsopdrachten tijdig op te sporen en uit

Voor de opvang gelden onderstaande maatregelen:

te voeren. De klusjesdienst blijft enkel aan de slag voor

 Opvang wordt dagelijks voorzien van 6.30 uur tot 18 uur.

opdrachten in de buitenlucht. Zij krijgen ook hygiënische

 De opvang blijft aangeboden op de 4 gekende locaties

richtlijnen mee.

voor het gemeentelijk onderwijs.
 Alle kinderen worden geregistreerd bij aankomst en ver-

Zitdagen partners Sociaal Huis

trek aan het gekende aanmeldpunt voor de kinderopvang.

Alle zitdagen worden tot en met 3 april geschrapt. Deze

 We vragen iedereen om zich aan te melden aan het aan-

diensten blijven ook telefonisch of via mail beschikbaar.

meldpunt (dit staat duidelijk aangegeven). Vanaf dat punt
wordt het kind begeleid naar de opvangruimte om maxi-

Gemeentelijke zalen & evenementen

maal gevolg te geven aan de oproep om geen externen toe

Gemeente Galmaarden heeft beslist om tot eind mei

te laten tot de scholen.

geen nieuwe boekingen meer te aanvaarden. Tot dan
geldt er een reservatiestop op de gemeentelijke infrastruc-

Speelpleinwerking paasvakantie

tuur, dit om de organisatoren wiens evenementen door

De speelpleinwerking in de paasvakantie blijft verzekerd.
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Wel raden we iedereen aan om kinderen, indien mogelijk,

Politiezone Pajottenland

thuis te houden. Wij willen onze speelpleinwerking aan-

Ingevolge de maatregelen naar aanleiding van het

bieden als een verlengde van de noodopvang die op

corona-virus heeft de lokale Politie Pajottenland beslo-

scholen georganiseerd wordt van 16 maart t.e.m. 3 april

ten haar openingsuren te wijzigen. Voor de aangepaste

en wensen dus een noodoplossing te zijn voor kinderen

openingsuren zie www.politiepajottenland.be.

van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of

Voor afspraken, bel 054 31 35 01.

voor kinderen die anders opgevangen worden door hun
grootouders. Ouders die hun kind al hebben ingeschreven voor de speelpleinwerking, maar die toch andere
opvang-mogelijkheden hebben gevonden, kunnen zich

Nuttige telefoonnummers

steeds uitschrijven.
 Dienst vrije tijd:

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar

marleen.segers@galmaarden.be • 054 89 04 35

voor alle burgers met vragen:
 Vragen over gezondheid en openbare orde:

Academie voor Muziek, Woord en Dans

0800 14 689

De lessen worden tot en met de paasvakantie geschorst.

 Vragen over economie: 0800 120 33

De Academie voorziet geen opvang.

 Vragen van zelfstandigen: 0800 12 018

www.gooik.be/onderwijs/academie-mwd

 Vragen van bedrijven: 0800 20 555
Voor veel bedrijven is er een ernstige impact.

Containerpark en afvalinzameling

Daarom werden er extra maatregelen genomen om

De ILvA-recyclageparken zullen de komende dagen

bedrijven bij te staan in deze periode (zoals bijvoor-

volgens de normale openingsuren open zijn. Ook de

beeld een crisiswaarborg of hinderpremie).

afvalinzameling zal doorgaan volgens de afvalkalender.

Meer informatie vind je op www.vlaio.be/nl, de

ILvA zal deze aanpak wel dagelijks evalueren. Houd hun

website van Vlaanderen Agentschap Innoveren en

communicatie-kanalen (www.ilva.be) dus goed in de ga-

Ondernemen.

ten, mochten er wijzigingen zijn.

 Vragen over hulp aan Belgen in het buitenland:
02 501 40 00

Rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw
Op vraag van de minister van Welzijn zullen Vlaamse
woonzorgcentra tot het einde van de paasvakantie

Blijf op de hoogte

standaard de deuren sluiten voor externe bezoekers. Een

Als Lokaal Bestuur Galmaarden volgen we de

aantal uitzonderingen zijn toegestaan: externe zorgvers-

situatie op de voet en zullen we onze inwoners

trekkers, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die

tijdig informeren, mochten er maatregelen wijzigen.

instaan voor essentiële taken mogen wel nog binnen. Zij

Houd zeker onze gemeentelijke website en

dienen zich bij het binnenkomen te registreren. Bijko-

Facebookpagina in de gaten.

mende uitzonderingen worden toegestaan bij palliatieve

 www.galmaarden.be/corona

patiënten of overlijdens.

 www.facebook.com/gemeenteGalmaarden

Voor meer info kan er contact opgenomen worden met
De Zwaluw.

Schrijf je ook in voor BE-Alert via
www.be-alert.be/nl. Via Be-alert krijg je per mail of

Assistentiewoningen Akkerwinde te Vollezele

sms officiële informatie over Covid-19 (het corona-

Er wordt gevraagd om niet-noodzakelijke bezoeken uit te

virus) en over eventuele andere noodsituaties.

stellen. Uiteraard kunnen mantelzorgers die instaan voor
essentiële zorgtaken dit blijven doen.
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Bibliotheek Galmaarden lanceert BIB AAN HUIS
De bib sluit haar deuren tot en met 3 april 2020. De inleverbus blijft wel geopend,
zodat je alsnog materiaal kan inleveren. De uitleentermijnen worden verlengd.
We richten wel een ‘bib aan huis’-project op.
Leden van onze bibliotheek kunnen boeken reserveren en laten leveren.
Reserveren kan via bibliotheek@galmaarden.be of via 054 89 04 39 (van maandag tot
en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur), na raadpleging van de online catalogus
( galmaarden.bibliotheek.be). Elk lid kan maximum 3 boeken reserveren. Het inleveren
van de boeken gebeurt bij voorkeur via de inleverbus. Indien dit wegens omstandigheden niet lukt, kan er ook contact opgenomen worden via de bovenvermelde contactgegevens.

Oprichting vrijwilligerspunt ‘Galmaarden Helpt’
Het Lokaal Bestuur Galmaarden lanceert een platform www.galmaarden.be/samentegencorona voor inwoners
die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen.
Vrijwilligers kunnen zich op de website van de gemeente registreren, maar ook mensen in nood kunnen er
een hulpvraag stellen.
Ook via het speciaal aangemaakte corona-infonummer: 054 89 04 41 (alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12
uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) of via het e-mailadres corona@galmaarden.be,
kan hulp gevraagd worden.
De gemeentediensten zullen dit initiatief actief ondersteunen en de vrijwillige hulpverleners verbinden met de
Galmaardenaren die hulp nodig hebben.
Wij zorgen bijkomend voor het afsluiten van een gratis vrijwilligersverzekering.

Ondersteuning lokale handelaars
Om onze lokale handelaars te ondersteunen, hebben we een landingspagina aangemaakt op onze website
waar handelaars hun aangepaste openingsuren of dienstverlening kunnen communiceren:
www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-horeca.
Lokale handelaars kunnen hun zaak via deze landingspagina registreren.
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